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 مواد الزم:
  عدد ۴ :مرغ تخم

 عدد ۸ :فرنگی گوجه

  عدد ۱ :پیاز

 به میزان الزم :مایع روغن

 زردچوبه: به میزان الزم

 : به میزان الزمسیاه فلفل

 : به میزان الزمنمک

 

 

 :دستور پخت

 

پیاز را شسته و پوست بگیرید. سپس آن را به صورت نگینی خرد کنید. یک ماهیتابه نچسب برداشته و روی ابتدا 

توانید در کنار روغن از حرارت گاز قرار دهید. مقداری روغن درون آن ریخته و صبر کنید تا روغن داغ شود. می

مه پیاز را به تابه اضافه کرده و تفت دهید تا کمی کره هم استفاده کنید تا املت شما طعم بهتری پیدا کند. در ادا

 پیاز نرم و طالیی شود.

 

 

 توانیدرا شسته و به صورت مکعبی خرد کنید. در صورت تمایل می هافرنگی گوجهدر زمان تفت خوردن پیاز، 

ها را رنده کرده یا پوره کنید. اما اجباری برای انجام این کار وجود ندارد. بعد گوجه فرنگی را به تابه اضافه گوجه

. ودتر نرم شودشود تا گوجه فرنگی زکرده و درب ماهیتابه را بگذارید. گذاشتن درب تابه در این مرحله باعث می

. در این مرحله فلفل، زردچوبه شود تبخیر هافرنگی گوجه آبپس از چند دقیقه درب تابه را برداشته و اجازه دهید 

 و نمک را به مواد اضافه کنید.
 

 

ها را یکی یکی در یک کاسه شکسته و در صورت سالم بودن به تابه اضافه ها، تخم مرغپس از تبخیر شدن آب گوجه

ها را در یک کاسه بزرگ شکسته و پس از هم زدن و مخلوط شدن زرده و توانید همه تخم مرغکنید. البته می

 حرارت ها دوباره کمی نمک و فلفل به املت زده وسفیده، به تابه اضافه کنید. پس از اضافه کردن همه تخم مرغ

کنید. پس از این کار دیگر کم کنید. بعد همه مواد داخل تابه را به کمک کفگیر آشپزی هم زده و زیر و رو  را تابه

 کوچک و عمقی هایبرش قاشق باهای شل املت نیازی به هم زدن مداوم املت نیست. فقط هر از گاهی در قسمت

 تا این نواحی هم پخته شوند. زمانی که تمام املت بسته شد، گاز را خاموش کنید. ایجاد کنید
 

 

 ای خرد شده،شما آماده است. املت را در یک بشقاب سرو کرده و با زیتون، فلفل دلمه املت گوجه فرنگی اکنون

کنیم املت گوجه را با نان سنگک تازه میل کرده و از آن لذت ببرید. ریحان تازه یا پنیر فتا تزئین کنید. پیشنهاد می

 نوش جان ....
 

 


